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هشام أبوشادي
العامة لسوق  حققت املؤشرات 
الكويت ل����اوراق املالي����ة ارتفاعا 
ملحوظا في تداوالت اتسمت بعمليات 
الشراء على اسهم الشركات القيادية 
والرخيصة، االمر الذي يعطي اشارات 
قوي����ة على ان آلي����ة التداول حتى 
نهاية العام احلالي س����يغلب عليها 
االجتاه الصعودي لتجميل ميزانيات 
الشركات بقدر االمكان، وفي مقابل 
عمليات الش����راء امللحوظة ياحظ 
ان هناك ضعفا نسبيا في املعروض 
من االسهم االمر الذي يظهر ان هناك 
حترك الغلب املجاميع االستثمارية 

لتصعيد اسهمها، وكما سبق ان اشارت »األنباء« في تقارير سابقة فإن 
اسهم الشركات القيادية مرشحة لتحقيق مكاسب جيدة في الفترة املقبلة 
باعتبار انها اكثر االسهم املرهونة لدى البنوك، وصعودها سيحقق افادة 
للبنوك في حد ذاتها وايضا للعماء، وفي اطار هذه التوجهات، فانه ليس 
مس����تبعدا ان تصل قيمة التداول اليومي عقب اجازة العيد ملستويات 
ال�80 مليون دينار، فمعروف ان محافظة السوق على اجتاهه الصعودي 
ستزيد من حجم االموال املوجهة للسوق وان كانت طبيعة هذه االموال 
سيغلب عليها طابع املضاربات اال انه في نهاية االمر من املهم ان يكون 
هناك نشاط في السوق، فهناك الكثير من االسهم الرخيصة التي تعتبر 
جاذبة للمضاربات وفي نفس الوقت يسعى ماكها لتحسني مستويات 
اسعارها في الفترة، املتبقية من العام احلالي والذي يعد فرصة لتنظيف 

الشركات ميزانياتها ودخول عام 2010 على اوضاع جديدة.
المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 73.4 نقطة ليغلق على 6869.1 نقطة 
بارتفاع نسبته 1.08% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
7.09 نقاط ليغلق على 383.58 نقطة بارتفاع نسبته 1.88% مقارنة بأول 
من امس. وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 369.1 مليون سهم نفذت من 

خال 5922 صفقة قيمتها 53.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 122 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، حيث 
ارتفعت اسعار اسهم 81 شركة وتراجعت اسعار اسهم 14 شركة وحافظت 

اسهم 27 شركة على اسعارها و82 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 149.6 

مليون سهم نفذت من خال 1687 صفقة قيمتها 12.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
135.1 مليون سهم نفذت من خال 1876 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار. 
واحت����ل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 50.7 مليون 

سهم نفذت من خال 1276 صفقة قيمتها 17.5 مليون دينار.
وحصل قطاع الصناعة على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 13.1 
مليون سهم نفذت من خال 530 صفقة قيمتها 4.6 مايني دينار.واحتل 
قطاع الشركات غير الكويتية املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 10.9 

مايني سهم نفذت من خال 184 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار.
على الرغم من محافظة مؤشري السوق على الصعود خال تداوالت 
امس إال انه في الثواني االخيرة ارتفع املؤشر السعري من 54.4 نقطة 

شراء قوي 
على »أجيليتي« 
و»الوطنية 
العقارية« يتوقع 
استمراره

)محمد ماهر(ارتفاع ملحوظ ملؤشرات السوق 

شركات الخرافي بقيادة »زين« تقود السوق للصعود القوي
و»إيفا« وشركاتها تواصل تداوالتها على األسهم الرخيصة

باحلد األعلى في ت����داوالت ضعيفة، 
وحقق أيضا سهم املجموعة الدولية 
لاس����تثمار ارتفاعا باحلد األعلى في 
تداوالت ضعيفة نس����بيا، كذلك األمر 
القابضة الذي ارتفع  لس����هم القرين 
باحلد االعلى ايضا في تداوالت ضعيفة 
نس����بيا، ورغم االداء املالي الضعيف 
للعديد من الشركات االستثمارية في 
الربع الثالث من العام احلالي، اال انه 
يتوقع ان حتقق اغلب اسهم القطاع 
مكاسب ملحوظة في الفترة املتبقية من 
العام احلالي نظرا للتشابك الواضح 
مللكيات املجاميع االستثمارية في قطاع 

االستثمار.
وحققت ايضا اغلب اسهم الش����ركات العقارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض االس����هم، خاصة اسهم عقارات الكويت 
وجيزان والدولية للمنتجعات واملس����تثمرون حيث حققت اسهم هذه 
الشركات مكاس����ب سعرية ملحوظة خاصة سهمي جيزان واملنتجعات 
اللذين ارتفع كل منهما ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا دون عروض، وشهد 
س����هم الوطنية العقارية عمليات ش����راء ملحوظة اال انه حقق مكاسب 
سعرية محدودة، ولكن يتوقع ان يشهد السهم في الفترة املقبلة ارتفاعا 
ملحوظا في سعره نظرا لوصوله ملستويات سعرية مغرية للشراء في 
ظل ارباح اكثر من ممتازة حققتها الش����ركة في التسعة اشهر من العام 
احلال����ي، ورغم التداوالت الضعيفة لس����هم جيزان اال انه حقق ارتفاعا 

باحلد االعلى.
الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم، فقد استمرت 
التداوالت املرتفعة على س����هم منا القابضة الذي حقق ارتفاعا نس����بيا 
في س����عره فيما ارتفع سهم اسمنت بورتاند ارتفاعا باحلد االعلى في 
تداوالت مرتفعة نسبيا، ففي ظل االرباح القياسية التي حققتها الشركة 
في التسعة اشهر والبالغة 170 فلسا فان السعر السوقي احلالي للسهم 
يعتبر مغريا للش����راء وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا 
في اس����عارها في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت النشطة 
على بعض االسهم، فقد شهد سهم اجيليتي في بداية التداوالت انخفاضا 
باحلد االدنى ليصل الى 800 فلس اال ان القوة الش����رائية على الس����هم 
ادت الرتفاعه ملستوى 870 فلسا حيث يتوقع ان يشهد السهم املزيد من 
االرتفاع بدعم وصول السهم ملستويات مغرية للشراء بدعم من االرباح 
القياسية التي حققتها الش����ركة التي لديها فوائض مالية كودائع لدى 

البنوك تقدر بأكثر من مليار دوالر.
وحقق سهم زين مكاسب سوقية ملحوظة دفعته للوصول ملستوى 
الدينار مرة اخرى مع توقعات بان يش����هد املزيد من االرتفاع بدعم من 

املعلومات االيجابية حول صفقة بيع 46% من الشركة.
وياحظ ان اغلب اس����هم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي حققت 
مكاسب س����وقية ملحوظة امس، وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 8 
شركات على 59.9% من اجمالي قيمة اسهم الشركات التي شملها التداول 

والبالغ عددها 122 شركة.

مشجعة على الشراء، خاصة أس����هم الشركات القيادية وحتديدا أسهم 
البن����وك وفي مقدمتها البنك الوطني الذي يتوقع ان يحقق أرباحا أكثر 

من ممتازة في نهاية العام.
حققت أسهم اغلب البنوك ارتفاعا في أسعارها في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، إال انه يظهر ان أسهم البنوك مرشحة لتحقيق مكاسب ملحوظة 
في الفترة املقبلة، خاصة البنك الوطني الذي حقق ارتفاعا ملحوظا امس 
مع توقعات بأن يواصل السهم االرتفاع في ظل معلومات عن مساع حثيثة 
من قبل مستثمر خليجي كبير باالستحواذ على حصة إستراتيجية في 
البنك، فضا عن انه يتوقع ان تزداد التحركات القوية ملجاميع كبيرة، 
لتصعيد السهم ملستويات قريبة او أعلى من مستويات إغاقه في نهاية 
الربع الثالث من العام احلالي، كذلك األمر لسهم بيت التمويل الكويتي 
ال����ذي يعد من أهم املراك����ز املالية لدى صناديق االس����تثمار واحملافظ 
املالية. وحققت اغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض 
األسهم، فقد واصل سهم ايفا 
تداوالته القياسية التي دفعته 
لارتفاع باحلد األعلى امس، 
الت����داوالت  كذلك اس����تمرت 
النش����طة على س����هم الديرة 
القابضة ال����ذي حقق ارتفاعا 
ملحوظ����ا أيضا في س����عره، 
وحقق س����هم االس����تثمارات 
الوطنية مكاس����ب س����عرية 
ملحوظة في تداوالت مرتفعة 
نس����بيا بدعم من املعلومات 
االيجابية املنشورة عن زين، 
فيما س����جل س����هم الساحل 
ارتفاعا  للتنمية واالستثمار 

الى 73.4 نقطة، كما ارتفع املؤشر الوزني من 5.9 نقاط الى 7.09 نقاط، 
وعلى الرغم من االرتفاع امللحوظ ملؤشري السوق إال ان األهم هو ارتفاع 
قيمة التداول، األمر الذي يشير الى ان هناك أمواال جديدة دخلت السوق 
يتوقع ارتفاعها بش����كل تدريجي عقب إجازة العيد، وهناك عوامل وراء 
االرتفاع في حجم السيولة املالية، أوال: اإلعان عن حجم مشاريع تنموية 

بقيمة 2.5 مليار دينار سيبت فيها قريبا.
ثانيا: املعلومات اجلديدة التي نشرت حول صفقة زين والتي تتعلق 
باستعداد بنك نامورا الياباني متويل شراء حصة ال� 46%، وتزامن هذا 
اإلعان مع تصريح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الهندية احلكومية 
باستعداد الشركة للدخول في مضاربات مباشرة لشراء حصة زين في 

حال تعثر املفاوضات مع التحالف الذي تقوده شركة ڤاڤاسي.
ثالثا: عمليات الشراء القوية على سهمي أجيليتي وزين.

رابعا: حاجة املجاميع االستثمارية لتصعيد أسهمها سواء األسهم القيادية 
او  لرفع قي����م ضماناتها 
األسهم الرخيصة لتجميل 
ميزانياتها بقدر اإلمكان. 
وف����ي كل األح����وال، فإن 
محافظ����ة الس����وق على 
وتيرة صعوده س����تزيد 
من حجم السيولة املالية 
انه  بشكل يومي، خاصة 
من صالح جميع املجاميع 
االس����تثمارية رف����ع قيم 
اس����تثماراتها لتخفي����ف 
البن����وك عليها،  ضغوط 
فضا عن ذلك، فإن أسعار 
العديد من األسهم سواء 
القيادي����ة او الرخيص����ة 

استحواذ 
تداول أسهم 

8 شركات 
على 59.9% من 

إجمالي القيمة

 استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 32.2 
مليون دينار على 59.9% م����ن القيمة االجمالية، وهذه 
الش����ركات هي: الوطني، ايفا، الديرة، عقارات الكويت، 

الوطنية العقارية، جيزان، اجيليتي، زين.
 استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 8.9 ماليني 

دينار على 16.5% من اجمالي القيمة.
 باس����تثناء استقرار مؤش����ر قطاع التأمني، ارتفعت 
مؤشرات القطاعات األخرى اعاها قطاع اخلدمات مبقدار 
21.8 نقطة، تاه قطاع االستثمار مبقدار 88.5 نقطة، تاه 

قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 76.5 نقطة. ت
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ش
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المؤشر 73.4 نقطة وتداول 
369.1 مليون سهم قيمتها 

53.7 مليون دينار

ارت��ف��اع

)محمد ماهر(م.سعيد دشتي وميشال صعب خالل مؤتمر إطالق كي جي إل بالبورصة 

دشتي: »كي جي إل لوجستيك« تدرج بالرسمي 8 ديسمبر المقبل
محمود فاروق 

توقع رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في شركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل م.سعيد دشتي إدراج أسهم شركة 
كي جي إل لوجستيك في سوق الكويت 
لألوراق املالية على سعر يفوق 300 فلس 
للسهم، مش����يرا إلى أن القيمة الدفترية 

للسهم تبلغ 178 فلسا.
وأوضح دش����تي في مؤمتر صحافي 
عقد أمس على هامش اإلعان عن إدراج 
أس����هم الشركة في 8 ديسمبر املقبل، أن 

الش����ركة أخذت بآراء مساهميها إلدراج 
أسهمها في ظل الظروف احلالية، والتي 

جاءت أغلبها مؤيدة لعملية اإلدراج.
وق����ال انن����ا بحاجة إلى 5 س����نوات 
مقبل����ة للوصول إلى ثقاف����ة اخلدمات 
اللوجس����تية، متأما أن تساهم البنوك 
في متويل املشاريع اجلديدة التي أعلنت 
عنها الدولة، خ����ال العودة مجددا إلى 

عمليات التمويل.
وعن قضاي����ا اجيليتي مع احلكومة 
األميركية وتأثيرها على باقي الشركات، 

أفاد دشتي بأن الشركات ستتأثر بشكل 
أو بآخر، مش����يرا الى أن عاقة شركات 
املجموعة بذلك األمر والتنافس من أجل 
االستفادة من هذا اخلاف ليس هدفها.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في الشركة ميشال 
صعب ان األغراض األساس����ية للشركة 
ستكمن في تأجير وتطوير اعمال املناولة 
والتخزين، باإلضافة إلى تقدمي خدمات 
أعمال الش����حن البري واجلوي وخلق 

شبكة مترابطة مع دول العالم.

وذكر أن الشركة منذ تأسيسها حتقق 
منوا في عوائدها وأرباحها مبعدل %25 
سنويا على مدار ال� 4 سنوات املاضية، 
مش����يرا إلى أن حصة الشركة في قطاع 
املناولة تبلغ 50%، 9% في مجال التخزين 
2% في قطاع الش����حن، باإلضافة إلى أن 
الشركة توسعت بأنشطتها خال الفترة 

املاضية في مصر وقطر.
وتوقع مصعب أن حتقق الشركة من 
نتائج أعمالها اللوجستية بنهاية العام 

احلالي عوائد تبلغ 16 مليون دينار.

»القلعة« تدرج في البورصة المصرية
أعلنت ش����ركة القلعة املتخصصة في مجاالت االستثمار املباشر في 
منطقة الشرق األوسط وش����مال أفريقيا وتصل قيمة استثماراتها إلى 
أكثر م����ن 8.3 مليارات دوالر، أنها قررت إدراج أس����همها في البورصة 
املصري����ة في عملية لن تتضمن طرح املزيد من األس����هم في الش����ركة 
في الوقت احلالي. وبهذه املناس����بة قال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
ش����ركة القلعة د.أحمد هيكل ترى شركة القلعة أن العام املقبل سيأتي 
باالزدهار لصناعة االس����تثمار املباشر في جميع القطاعات. ولذلك فقد 
حان الوقت للمستثمرين من أصحاب اإلستراتيجيات الناجحة الستغال 
املوجة اجلديدة من الصفقات التي حتقق العوائد املتميزة.  وأضاف أن 
شركة القلعة عادة ما تضخ من 10 إلى 20% من قيمة االستثمارات التي 
تشترك فيها مع ش����ركائها الرائدين على املستويني اإلقليمي والعاملي. 
وهي تبحث اآلن املزيد من فرص االستثمار اجلديدة في كل من اململكة 

العربية السعودية وشمال وشرق أفريقيا، باإلضافة إلى مصر.


